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Pastoraat 
 
 

Genieten van de (linde)bomen 
 

 
 
Bomen staan momenteel volop in de belangstelling. Nu zat  ik vorige week in de wachtkamer 
bij de tandarts. Daar stond in een tijdschrift het artikel: ’Waar stond de lindeboom symbool 
voor? Dat trok mijn belangstelling, aangezien de geur van de lindeboom voor mij een waar 
genot is! Ooit moet Nederland vol hebben gestaan met prachtige lindebossen, nu bijna niet 
meer. Ze staan op dorps- en stadspleinen. Tot aan de late Middeleeuwen was de linde als 
cultuurboom erg belangrijk. Mensen kwamen er samen voor de gezelligheid, om lief en leed te 
delen. Onder de lindetakken werd recht gesproken, getrouwd, werd vergadert, hoorde je het 
laatste nieuws, het was ‘the placet to be’. 
De boom stond symbool voor liefde en vruchtbaarheid. Onder de boom zou je niet kunnen 
liegen en zou een geneeskrachtige werking hebben. De hoge bomen zorgen, met hun grote 
hartvormige bladeren, voor bescherming tegen de regen. Ze kunnen heel oud worden en zijn 
gemakkelijk te snoeien en daarom waren ze razend populair. Deze oer-Hollandse bomen zijn 
erg waardevol en behoren tot de oudste elementen in ons landschap Er is maar 3% van  
bewaard gebleven, jammer…. 
Laten we onze bomen in ere houden en blijven planten en ervan genieten! 

Tineke Plat- van den Berg 
 
 

Aandacht voor……. 
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Bloemengroet 

 
 
Vanuit de Grote Kerk gaan de bloemen uit de kerk als groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar een gemeentelid dat verdriet, zorg of geluk ten deel is gevallen.  
De bloemen gingen als groet van de gemeente op zondag: 
8 mei naar: de dames Bruinsma 
15 mei naar: mw. Lettinga- Loos 
 

 
Verjaardagen 
31-05 Mw. G.A. Boersma-Postma, De Fennen 278,  86 jaar 
 

Algemeen 
 
It ôfskie fan de tsjerketsjinsten yn de Hofwyck 
Freed 29 april hawwe wy as meiwurkers fan de tsjinsten ôfskie nommen yn it 
Adelaar/R’booghûs.  
Yn Geandewei by de rubryk Kerkdiensten liezen wy: Hofwijck geen dienst. Dat makke ús 
fertrietlik. 
Hoe koe dat barre? Wie dit net te kearen? 
  

 
 
Oan de Grutte Tsjerkestrjitte 24 te Ljouwert waard op 2 maart 1758 de earste stien lein foar it 
earmehûs De Hofwyck fan de diakonij fan de Herfoarme Gemeente Ljouwert.  
  
Yn 1981 hat it kolleezje fan diakenen it bewâld oerdroegen oan it bestjoer fan de Hervormde 
Stichting De Hofwyck. 



Yn 1987 krige De Hofwyck in nije romte oan de Dirk Zeperwei 2. Nei in gearwurking mei oare 
stiftingen waard De Hofwyck sûnt 1996 bestjoerd troch de stifting Palet. 
Lykwols behold De Hofwyck har identiteit. 
 

  
De direkteur wie Hans Bouwhuis, opfolge troch Theunie Wiersma, letter Lieneke Kleefstra. 
Alles mocht en alles koe wat yn tsjinst en ta geniet wie fan de bewenners. 
De tsjerketsjinsten waarden goed besocht.. Ds. C. v.d. Berg en Yfke Abma spanden har derfoar 
yn. Sa ek de kosters, oargelisten en amtsdragers fan de tsjerken. 
De kristlike feesten waarden mei famylje mei tankberens fierd yn de Maria Louiseseal. 
De doar stie ek iepen foar de bewenners fan de oanrinhuzen en de buorlju fan Bilgaard e. o. 
  
Doe waard it oars. 
It like wol oft der in twaspjalt kaam tusken De Hofwyck en de oanrinhuzen. De Hofwyck waard 
in ferpleechhûs, de minsken hiene mear soarch nedich. 
En mei oare tehuzen krige de Kwadrantgroep it behear, sadwaande kaam it bestjoer fan fierren. 
De oanrinhuzen hiene te meitsjen mei Elkien en stiene fierder alhiel los fan De Hofwyck. De 
doar wie ticht. En doe kaam de koroanatiid. 
Faak hawwe wy meielkoar oerlein. Hoe kinne dizze huzen noch wat foar elkoar betsjutte? 
Mei it heechste gesach fan Kwadrant is praat oer it brûken fan de romten dy’t De Hofwyck hat 
en mei de spultsjes en sa. Der is frege nei it begjin fan de tsjerketsjinsten foar eltsenien. 
It beslút fan Kwadrant is: der binne mar 4 minsken fan it ferpleechhûs dy’t sneins komme kinne 
en dat kin fanwege de kosten net út. Boppedat wurdt de Maria Louiseseal brûkt as ytseal. 
Sadwaande hawwe wy ôfskie nommen mei yn ús ûnthâld: de tiid dy’t wy krigen hawwe hat ús 
ryk en warber makke. En wy binne tankber foar de leafde dy’t wy krigen fan de bewenners. 
  
Oan de ein fan ús gearkomste hawwe wy foar seine bidden foar de bewenners en it personiel 
fan De Hofwyck en de oanrinhuzen mei it sjongen fan: 
  
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear,  

Mei hertlike groetnis, 
Tine Bakker 

 
 

Wandelgroep Jacobijner 
In de zomermaanden lopen we weer op de derde woensdag in de maand om 19.30 uur. 
We starten bij Eeltsjehiem in het Westeinde en lopen ongeveer een uurtje. 
De eerstvolgende data zijn: 15 juni; 20 juli en 17 augustus 
U hoeft zich niet op te geven (mag wel) 

Voor eventuele vragen: 
Mari-Joke Veenboer   tel. 2160431 
Titia Visser-Oostinga  tel. 2133103 
Grieteke Vos              tel. 2120114 

 

OPA-Bilgaard 
Zaterdag 21 mei: 
Inzameling oud papier in de wijk Bilgaard. 
Volgende data: 18 juni 1n 16 juli. 



 

Bijeenkomsten 
 

Meditatie Swettehiem  
Woensdagmiddag 18 mei 
in het Swettehiem, Pieter Sipmawei 290.  
Voorganger: ds. G. Bron 
Aanvang 15.30 uur.  
We hebben koffie en koek.  
Graag tot ziens 
 

Elkaar zien  
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 25 mei. 
We laten dan onze gedachten gaan over de eerste vijf hoofdstukken van het boek Spreuken 
uit het Oude Testament. 
We komen samen in de Grote of Jacobijner Kerk van 10.00-11.30 uur. 
Belangstellenden zijn altijd van harte welkom.  
De eerste man heeft zich bij de groep gevoegd. Wie volgt? 
 
 

Keukentafelspreekuur in zomerslaap 
Nu de opkomst in de afgelopen periode  minimaal is, gaat het Keukentafelspreekuur vanaf 10 
mei een periode van zomerslaap in  tot september. Daarna bent u weer van harte welkom. 

Ds. A.M. Roest 
 

De Kerkelijke Leestafel 
In de betere boekhandel (en in de gezelligste café’s) vind  je vaak leestafels met allerlei min of 
meer actuele lectuur. Iets dergelijks hebben we inmiddels ook ingericht in het Adelaar-
Regenboog Hûs. Allerlei tijdschriften met een kerkelijke en/of maatschappelijke achtergrond 
liggen daar op tafel. Wie het Hûs bezoekt kan er ter plekke wat in lezen of bladeren.. Voor 
vrijwel al het aanwezige materiaal geldt  dat het u vrij staat om wat u aanspreekt  mee naar 
huis te nemen. Alleen het lopende nummer van Geandewei willen we gedurende de 
“geldigheidsduur” graag ter plekke houden. Zo krijgen interessante tijdschriften meer aandacht 
en hopelijk ook een bredere verspreiding.  

Ds. A.M. Roest 
 


